
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ  

 

Α. Ο συγγραφέας πραγματεύεται την έννοια της ελευθερίας. 

Μολονότι η έννοια αυτή έχει προσλάβει διαχρονικά πολλές σημασίες, 

ωστόσο ο συντάκτης επιχειρεί να την ερμηνεύσει αντιπαραθέτοντας 

την με τις ποικίλες εξαρτήσεις που υφίσταται. Η ελευθερία, λοιπόν, 

υπερβαίνοντας πλήθος δεσμεύσεων, που επιβάλλονται στον άνθρωπο 

από γενετικές, ιστορικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες, 

επιτυγχάνεται μέσα από την ηθική βούληση που επιτρέπει τη 

δυνατότητα επιλογής και αντίστασης. Σε αντίθεση με τα θεοκρατικά  

και δικτατορικά καθεστώτα, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες,  που 

σέβονται την απαραβίαστη ιδιωτικότητα του πολίτη,  η ελευθερία 

προστατεύεται. Τέλος, η επίμονη προσπάθεια αντίστασης του ατόμου 

στην αλλοτριωτική δύναμη της μάζας ορίζεται ως εσωτερική και 

πνευματική ελευθερία. Όμως, επειδή η απόλυτη  ελευθερία όχι μόνο 

δεν είναι επιθυμητή αλλά αντιθέτως δυσχεραίνει τη συλλογική ζωή ο 

συγγραφέας θεωρεί ύψιστη ανάγκη την υπαγωγή της δράσης των 

ατόμων στη δικαιοσύνη και τους νόμους. 

 

Β1. 1) Λ,  2) Σ,  3)Λ,  4)Λ,  5)Λ 

 

Β2. Ο τρόπος πειθούς της πρώτης παραγράφου είναι η επίκληση στη 

λογική. Ως μέσα πειθούς αξιοποιούνται τα τεκμήρια και ειδικότερα 

λόγια αυθεντίας (Μοντεσκιέ,   Όργουελ)  

 

Β3. Η συλλογιστική πορεία της τέταρτης παραγράφου είναι 

παραγωγική. Αρχικά, γίνεται μια γενική αναφορά στη ζωή μέσα στην 

κοινωνία και συνεχίζει με ειδικότερες αναφορές που αφορούν τη ζωή 

του ατόμου σε διάφορα καθεστώτα.  

 

Β4. μάλιστα = επιβεβαίωση, ωστόσο = αντίθεση, γι’ αυτό το λόγο = 

αιτιολόγηση (συμπέρασμα), όμως = αντίθεση, επομένως = 

συμπέρασμα (αποτέλεσμα)   

 

Β5. καιρό, = εποχή, διαρκώς = συνεχώς,  ανυπέρβλητη = αξεπέραστη, 

σκλαβιά= υποδούλωση / υποταγή, δικαίωμα = αξίωση, προνόμιο. 

 

Β5. Η λέξη σφαίρα λειτουργεί με μεταφορική σημασία.  

Κυριολεκτική σημασία: Η σφαίρα του όπλου βρήκε το θύμα στην 

καρδιά και ο θάνατος ήταν ακαριαίος.  

 

 

 



 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ: Πρόκειται για ομιλία, επομένως 

χρειάζεται προσφώνηση: Κυρίες και Κύριοι και αποφώνηση: Ευχαριστώ  

 

ΠΡΟΛΟΓΟ (θα μπορούσε να δοθεί ο ορισμός της ελευθερία και να γίνει 

μια γενική αναφορά στην αξία – σημασία της) 

ΟΡΙΜΟ:  

Ελευθερία: Η δυνατότητα αυτόβουλης και απεριόριστης δράσης σύμφωνα 

με τις επιθυμίες (κάποιου), η απουσία εξαναγκασμού ή καταπίεσης.  

Προσωπική ελευθερία: Η δυνατότητα του φυσικού προσώπου να κινείται 

ελεύθερα και να αναπτύσσει το πρόσωπό του ως προσωπικότητα∙ 

περιλαμβάνει όλες τις ειδικότερες εκφάνσεις ελευθερίας – σωματική, 

ψυχική, πνευματική, συνείδησης, βούλησης και έκφρασης, δημιουργίας, 

δράσης, επαγγελματική κ.λπ.  
 

Α΄ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ: δεσμά – κίνδυνοι της ελευθερίας2012‐2013 

  Η ατροφία του ηθικοπνευματικού πολιτισμού παράλληλα με την 

υπερτροφική ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού και της εξειδίκευσης 

προκαλούν κρίση ανθρωπισμού και απώλεια της εσωτερικής ζωής. 

 Ο υλισμός και ο καταναλωτισμός: Ο άνθρωπος στρέφεται στα χρήματα 

κι όχι στην εσωτερική καλλιέργεια. 

 Η κρίση των αξιών (ατομικισμός, ιδιοτέλεια) που αντιστρατεύεται την 

εσωτερικότητα και ό,τι αυτή περικλείει (λ.χ. ανθρωπισμός, 

πνευματικότητα). 

 Η μαλθακότητα και η ραθυμία λόγω των υπερβολικών ανέσεων, ενώ 

στον αντίποδα τους βρίσκεται η εσωτερική ελευθερία που προϋποθέτει 

διαρκή κόπο και προσπάθεια. 

 Η χειραγώγηση του ατόμου από τα ΜΜΕ όταν αυτά συνδέονται με 

οικονομικά – πολιτικά συμφέροντα.  

 Η ανεπαρκής λειτουργία των φορέων αγωγής (οικογένεια, σχολείο, 

Μ.Μ.Ε.), που δεν κατορθώνουν να νοηματοδοτήσουν ποιοτικά τη ζωή, 

κυρίως, των νέων. 

 Η κοινωνία της ταχύτητας, που περιορίζει το περιθώριο γόνιμου 

προβληματισμού και το άξενο των μεγαλουπόλεων, που συνθλίβει τον 

ψυχισμό του ατόμου. 

 Τα κοινωνικά αδιέξοδα που όχι μόνο υποβιβάζουν το βιοτικό επίπεδο, 

αλλά και διαταράσσουν την ψυχική και ηθική υγεία του ανθρώπου. Η 

ελευθερία είναι δικαίωμα φυσικό και αναφαίρετο και συντελεί στην 

πραγματοποίηση των ατομικών σκοπών και στην πρόοδο των λαών που 

την έχουν. 

 Συγκεντρωτισμός πολιτικής εξουσίας. Αδιαφορία του πολίτη για τα 

κοινά. Προπαγάνδα. Δημαγωγία. Ανταγωνιστικές σχέσεις. 



 Φανατισμός. Δογματική συμπεριφορά. Προκαταλήψεις και 

δεισιδαιμονίες. Υποβάθμιση του ορθού λόγου.  

 

 

 

 

Β΄ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ: ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση ελεύθερων 

συνειδήσεων 

 Δουλεύοντας συστηματικά πάνω στην έννοια της ανθρώπινης ουσίας, 

στις αρχές της ουσιαστικής δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και του 

διαλόγου, θα συμβάλει αποφασιστικά στη  διαπαιδαγώγηση της νέας 

γενιάς.  

 Βοηθώντας τους νέους να συνειδητοποιήσουν το περιεχόμενο και τις 

μορφές της ελευθερίας, ξεπερνώντας στεγανά και στερεότυπα που 

ευθύνονται για το αίσθημα της ανελευθερίας του ατόμου.  

 Καλλιεργώντας την κριτική ικανότητα των νέων ώστε να είναι σε 

θέση να αξιολογούν ακόμα και να αμφισβητούν την ισχύουσα 

κατάσταση.  

 Καλλιεργώντας κλίμα διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές και 

ανάμεσα σε αυτούς και τους δασκάλους τους. 

 Παρέχοντας γνώση με ανθρωπιστικό περιεχόμενο και συνάμα 

εμπλουτισμένη με όλα εκείνα τα στοιχεία της σύγχρονης 

πραγματικότητας, που είναι αναγκαία για οποιαδήποτε προσπάθεια 

αμφισβήτησης, ρήξης και αντιπαράθεσης. 

 Αξιοποιώντας ως πρότυπα όλες εκείνες τις μορφές του πνεύματος, 

της επιστήμης, της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής που έχουν 

συνεισφέρει με τη δράση τους στην κατοχύρωση του δικαιώματος της 

ελευθερίας. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ  

Η ελευθερία αποτελεί ένα πολύτιμο δικαίωμα για το κάθε άτομο και κατ’ 

επέκταση για κάθε έθνος. Δεν υπακούει σε δυνάστες και δυνατούς αλλά 

αντιστέκεται φανατικά σε κάθε φανατισμό και χειραγώγηση. Με την 

ελευθερία καταργείται κάθε μορφή μαζοποίησης και αναδεικνύεται η 

μοναδικότητα του ατόμου.  

 
 


